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https://focus.uni-plovdiv.bg

Често срещани грешки (проблеми)

- проблем с достъпа до студентската база;

- статус на студента;

- непотвърдена регистрация;

- забравена парола;

- използване на чужда регистрация.

Някои съвети

- променяйте паролата си веднъж на няколко месеца;

- използвайте focus@uni-plovdiv.bg за връзка с нас;

- вътр. Телефон 402 (Ирина Кожухарова)



https://focus.uni-plovdiv.bg (proxy)

Задължителна настройка за 

всички LAN потребители: 

browser, skype, icq, ftp client, etc.

Server: proxy.uni-plovdiv.bg

Port: 8080



http://web.uni-plovdiv.bg (hosting)



http://web.uni-plovdiv.bg (hosting)

Достъп:

http://filezilla-project.org (active mode)

Личен адрес:

http://web.uni-plovdiv.bg/focus_username

Квота:

100 MB - студент

300 MB - служител, външен

Технически детайли:

HTML Only – нямате право на сървърни скриптове (php, perl, cgi, etc.)

index.htm и index.html – автоматично листване

.HEADER.html – начало на листинг на директория

.README.html – край на листинг на директория



http://eduroam.uni-plovdiv.bg

Australia

China

Hong Kong

Japan

New Zealand

Taiwan

focus_username@uni-plovdiv.bg



http://blogs.uni-plovdiv.bg

Focus blogs не се предлага за студентите на Пловдивския университет.

Личен блог

http://ivanov.blogs.uni-plovdiv.bg

Служебна страница

http://algebra.fmi.uni-plovdiv.bg

Регистрация

http://net.uni-plovdiv.bg



http://students.uni-plovdiv.bg

За преподаватели

1. Focus регистрация

2. Създаване на нов курс (пишете до focus@uni-plovdiv.bg)

3. Подгответе курса си

4. Запознайте студентите с активностите в курса си

За студенти

1. Focus регистрация

2. Очаквайте инструкции от вашия преподавател



http://students.uni-plovdiv.bg



http://nature.uni-plovdiv.bg

За преподаватели

1. Focus регистрация

2. Създаване на нов курс (пишете до focus@uni-plovdiv.bg)

3. Качете своите материали

За студенти

1. Focus регистрация (в зависимост от нивото на защита)

2. Намерете вашия факултет/специалност/семестър/курс



Следва:

- Електронна поща за служители

- Електронна поща за студенти

- Интернет телефония

- Електронни медии: Радио Неко, Форум, Сайт за мрежата



https://poshta.uni-plovdiv.bg



https://poshta.uni-plovdiv.bg

BG ACAD | CA – инсталиране на ROOT сертификата

SMTPs – оторизация за външни мрежи (извън ПУ)

POP3s – удобно в офиса

IMAPs – мобилна проверка на пощата

WebMail – пълен достъп навсякъде

Aliases – групови и служебни e-mail адреси

Mailbox – персонален адрес

Inbox Quota – ограничения за входяща поща

Изпращане: до 30 получателя на 2 минути

Получаване: greylist, spam

Някои съвети: парола, _spam_, публикуване на e-mail, logoff



Електронна поща за студенти

име_по_избор@student.uni-plovdiv.bg e-mail 1

e-mail 2

e-mail 3

Регистрация: Focus – Профил – E-mail псевдоним



VoIP (интернет телефония)

6xxx (VoIP номер)вътрешен номер

6xxx (VoIP номер)вътрешен номер

вътрешен номер БТК

6xxx* (VoIP номер)вътрешен номер
Стационарни

номера в EU

За регистрация и повече информация тук: http://net.uni-plovdiv.bg/?page_id=73



http://radio.uni-plovdiv.bg



http://forum.uni-plovdiv.bg



http://net.uni-plovdiv.bg




